
Cofnod gwariant ymgeisydd unigol: etholiad Senedd Ewrop (PF yn unig)

Adran 1 Manylion ymgeisydd ac etholiad

Rhanbarth

Dyddiad etholiad Dydd datgan canlyniad etholiad

Enw ymgeisydd

Dyddiad y daethoch yn ymgeisydd

Terfyn gwario (nifer o ASau a ddychwelwyd bob rhanbarth x £45,000)

Adran 2 Manylion asiant

Enw'r asiant etholiadol

Dyddiad penodi'r asiant etholiadol

Fi yw'r asiant sy'n gyfrifol am ddanfon y cofnod hwn o wariant ymgeisydd yn unol â rheoliadau Etholiadau Senedd Ewrop
(ESE) 2004
neu: 
Fi yw'r ymgeisydd ac roeddwn yn asiant etholiadol i fy hun. Rwy'n gyfrifol am ddarparu'r cofnod o wariant ymgeisydd hwn 
yn unol â Rheoliadau Etholiadau Senedd Ewrop (ESE) 2004

Llofnod asiant Dyddiad

Marc yr ymgeisydd (yn unol a'r ddatganiad)



Adran 3 Crynodeb o wariant

Adran 3a Mathau o daliadau Adran 3b Categorïau o wariant

Dull talu Diben
Hawliadau heb eu talu A. Hysbysebu

Hawliadau wedi'u herio B. Deunydd digymell i etholwyr

Gwariant tybiannol a cyn-ymgeisyddiaeth C. Trafnidiaeth
(o adran 4 blwch c)
Taliadau a wnaed D. Cyfarfodydd cyhoeddus

Cyfanswm gwariant etholiadol E. Asiant a chostau staff eraill

F. Llety a gweinyddiaeth
Dylai'r cyfanswm gwariant ar gyfer 3a fod yn hafal i'r 
cyfanswm gwariant ar gyfer 3b. Os nad ydynt yn hafal, Cyfanswm gwariant etholiadol
sicrhewch eich bod wedi cwblhau'r taflenni gwaith 
ar hawliadau heb eu talu ac wedi'u herio. 

£.cc

£

£

£.cc



Adran 4 Datganiadau ynghylch gwariant cyn-ymgeisyddiaeth a gwariant tybiannol

Rwy'n datgan fod: 

1. Gwerth unrhyw wariant tybiannol yn Blwch A £

2. Gwerth y treuliau etholiad yr aethpwyd iddo cyn i'r ymgeisydd ddod
yn ymgeisydd yn swyddogol ond y defnyddiwyd at ddibenion ei etholiad
yn ystod y cyfnod a reoleiddir yw Blwch B £

Blwch C £ Blychau A+B

Dylid cofnodi cyfanswm blwch C fel 'Gwariant tybiannol a cyn-ymgeisyddiaeth' yn adran 3a

Adran 5 Treuliau a awdurdodwyd gan yr asiant dros £5,000 ayyb

dreuliau a oedd yn ran o 'gynllun gweithredu wedi'i gyd-drefnu'

Y cyfanswm

Os gwelwch yn dda rhowch fanylion unrhyw dreuliau a awdurdodwyd gan yr asiant dros £5,000 neu unrhyw 

£



Adran 6 Datganiad o'r holl dreuliau personol

Treuliau personol yw'r treuliau teithio a byw rhesymol yr ymgeisydd at ddibenion ymgyrchu yn yr etholiad. 
Nid yw treuliau personol yn cyfri yn erbyn terfyn yr ymgeisydd ac ni ddylent ddyblygu unrhywbeth sydd wedi'i
ddatgan eisioes fel gwariant etholiadol yn unol ag adran 3

Cyfanswm treuliau personol

Adran 7 Rhoddion
Dywedwch wrthym am unrhyw swm o arian a ddarparwyd gan yr ymgeisydd i fodloni gwariant etholiadol - os 
nad oes arian wedi'i ddarparu, rhowch 0 (sero)

Cyfanswm gwerth £

Rhowch cyfanswm gwerth yr holl roddion gyda gwerth arian parod o hyd at £50.00. Does dim angen mwy o fanylion
am y rhoddion yma. 

£

Cyfanswm gwerth rhoddion dros £50.00 Cyfanswm gwerth £

Cyfanswm rhoddion a dderbyniwyd £
Dylai'r swm hyn fod yn fwy na neu'n hafal i'r cyfanswm gwariant - gweler 3a a 3b 

Cyfanswm rhoddion nas caniateir a wrthodwyd £

Darparwch fanylion gwariant personol ar y daflen waith sydd wedi'i labeli 'Treuliau personol'

£

Cyfanswm gwerth

Cyflwynwch y cofnod hwn i’r Swyddog Canlyniadau o fewn 50 diwrnod i’r diwrnod y datganwyd canlyniad yr etholiad. 
Ar yr un pryd, mae’n rhaid cyflwyno datganiad ar wahân wedi ei arwyddo gan yr asiant yn gwireddu’r cofnod yma. 
O fewn 7 diwrnod o gyflwyno’r cofnod, mae’n rhaid i’r ymgeisydd hefyd gyflwyno datganiad wedi’i arwyddo yn gwirio’r cofnod yma. 



A Hysbysebu
Rhif Derbynneb/ Eitem/ Enw a chyfeiriad cyflenwr Dyddiad Gwerth £ Swm a Gwerth Herio
Eitem Anfoneb Gwasanaeth (heblaw os ar anfoneb/derbynneb) talwyd dalwyd £ tybiannol £ /heb ei dalu

Is-gyfansymiau



B Deunydd digymell i etholwyr
Rhif Derbynneb/ Eitem/ Enw a chyfeiriad cyflenwr Dyddiad Gwerth £ Swm a Gwerth Herio
Eitem Anfoneb Gwasanaeth (heblaw os ar anfoneb/derbynneb) talwyd dalwyd £ tybiannol £ /heb ei dalu

Is-gyfansymiau



C Trafnidiaeth
Rhif Derbynneb/ Eitem/ Enw a chyfeiriad cyflenwr Dyddiad Gwerth £ Swm a Gwerth Herio
Eitem Anfoneb Gwasanaeth (heblaw os ar anfoneb/derbynneb) talwyd dalwyd £ tybiannol £ /heb ei dalu

Is-gyfansymiau



D Cyfarfodydd cyhoeddus
Rhif Derbynneb/ Eitem/ Enw a chyfeiriad cyflenwr Dyddiad Gwerth £ Swm a Gwerth Herio
Eitem Anfoneb Gwasanaeth (heblaw os ar anfoneb/derbynneb) talwyd dalwyd £ tybiannol £ /heb ei dalu

Is-gyfansymiau



E Asiant a chostau staff eraill
Rhif Derbynneb/ Eitem/ Enw a chyfeiriad cyflenwr Dyddiad Gwerth £ Swm a Gwerth Herio
Eitem Anfoneb Gwasanaeth (heblaw os ar anfoneb/derbynneb) talwyd dalwyd £ tybiannol £ /heb ei dalu

Is-gyfansymiau



F Llety a gweinyddiaeth
Rhif Derbynneb/ Eitem/ Enw a chyfeiriad cyflenwr Dyddiad talwyd Gwerth £ Swm a Gwerth Herio
Eitem Anfoneb Gwasanaeth (heblaw os ar anfoneb/derbynneb) dalwyd £ tybiannol £ /heb ei dalu

Is-gyfansymiau



Taliadau heb eu gwneud gan yr asiant
Rhif Derbynneb Eitem/ Enw a chyfeiriad cyflenwr Dyddiad talwyd Swm a Treuliau pers. Treuliau ddim pers.
Eitem Anfoneb Gwasanaeth (heblaw ar anfoneb/derbynneb) dalwyd £ talwyd gan ymg. talwyd gan ymg.

Is-gyfansymiau



Taliadau heb eu gwneud gan yr asiant
Rhif Derbynneb Eitem/ Enw a chyfeiriad cyflenwr Dyddiad talwyd Gwerth £ Swm a Mân dreuliau
Eitem Anfoneb Gwasanaeth (heblaw ar anfoneb/derbynneb) dalwyd £

Is-gyfansymiau



Hawliadau heb eu talu 
Categori Rhif eitem Eitem/ Gwasanaeth Swm £ Enw llys Dyddiad y cais 

CYFANSWM



Herio Hawliadau
Categori Rhif eitem Eitem/ Gwasanaeth Swm £ Natur yr heriad Gweithred

CYFANSWM



Treuliau personol
Eitem Swm a dalwyd £ Dyddiad treuliau Dyddiad anfoneb Dyddiad talwyd

achoswyd derbyniwyd

CYFANSWM



Rhoddion
Enw'r rhoddwr Cyfeiriad Statws Daeth i law Derbyniwyd Gwerth £ Natur

CYFANSWM



Rhoddion na chaniateir
Enw'r rhoddwr Cyfeiriad Daeth i law Gwerth £ Natur Dyddiad a modd y deliwyd ag ef

CYFANSWM



Datganiad Preifatrwydd 
 
Daeth deddfwriaeth diogelu data newydd i rym o 25 Mai 2018, a bydd yn 
berthnasol i brosesu holl ddata personol.  
 
Cysylltwch â Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth am fwy o wybodaeth 
ynghylch sut mae'r Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol yn effeithio 
arnoch chi. 
 

https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/
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